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 صبح 7امتحان : ساعت شروع    سالمت و بهداشت  نام درس :                                                                                         

 صفحه 2تعداد برگ سئوال :     دقيقه        30 مدت امتحان :          شماره :                                                                    

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 درست  يا نادرست بودن جمله های زير را مشخص كنيد. 1

 الف( سالمت روانی به معنای نداشتن بیماری روانی است.

 ب( عوارض دیابت  اغلب پس از چند سال ابتال ، تقریبا تمام دستگاه های بدن را درگیر می کند.

 ج( در بین بانوان ، الگوی چاقی سیب شایع تر می باشد.

 ه بیماری بیشتر است.بابتالی شما ، احتمال شویدمتولد  یعروق - یقلب یکیبا سابقه ژنت یدر خانواده اگرا د( 

 پروتئین ها به بدن کمک می کنند تا  مواد غذایی را مصرف کرده و   سوخت و ساز کنند.  ه(

 دارد. یبستگ یو جمع یفرد یافراد اساسا به نگرش ها، ارزش ها و باورها یانتخاب ها و رفتارهاو( 
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 جاهای خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 2

 الف( قابل درک ترین بعد سالمت ، سالمت ...................... است.

تمال بیماری االرفتن احبون  و خب(   دسته ای از چربی ها که .......................... نامیده می شوند، سبب افزایش سطح کلسترول 

 عروقی می شوند. –های قلبی 

 فراد  دارد.ادرصدی بیشترین تاثیر را بر سالمت   50ج(  در بین عوامل موثر ،  .......................  با سهم 

 .کننده سالمت دهان و دندان است تیتقوعامل   ...................عامل  د(

1 

 گزينه ی صحيح را انتخاب كنيد: 3

 دفع آفات گیاهی جزو کدام دسته از عوامل فساد در مواد غذایی است:الف( استفاده غیر مجاز از سموم 

 (عوامل مکانیکی4        (عوامل بیولوژیکی          3( عوامل شیمیایی                  2( عوامل فیزیکی                 1

 ب( مازاد پروتئین های موجود در بدن به کدام یک تبدیل می شود؟

 ( مواد معدنی4                  ( آمینواسید      3            ( چربی                    2                  ( قند            1

 ؟منتقل نمی شودج( بیماری اچ آی وی از کدام یک از راه های زیر 

 محیط های آلوده (4   ( خون حشرات و حیوانات   3                ( بارداری و شیردهی 2( تزریق با وسایل مشترک     1

 د( کدام بیماری پس از ورود به بدن سبب التهاب و اختالل در عملکرد کبد می شود؟

 ( آنفلوآنزا 4                           ( هپاتیت 3                      ( اچ آی وی     2                 پدیکلوزیس     (1

1 

 پ متصل كنيد:عبارت سمت راست را به مفاهيم سمت چ 4

                                     LDL( 1                                         الف(این ماده ی مغذی دارای نقش مهم در عملکرد            

                                 ( ویتامین ها2                                ......................اندام های درونی،سیستم عصبی و ماهیچه است.           

 ( کربوهیدرات3          ب( اسید های چرب ترانس موجب افزایش                                                      

                          HDL( 4                                ......................   این فاکتور در خون می شود.                               
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 اصطالحات زير را تعريف كنيد: 5

 الف( بهداشت:

 

 ب( فشار خون:

 

 :HDLج: 
 

3 

 کلمه ی }سالمت{ در فرهنگ فارسی معین  به چه معنا است؟ 6
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 تاریخ امتحان :                              کلیه رشته ها رشته :        سالمت و بهداشت             دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 .بنویسید را زمنم های بیماری از مورد چهار جهانی بهداشت سازمان گزارش براساس 7
 

1 

 دارند؟ بدن عملکرد در نقشی چه دهید توضیح و هستند موادی چه ها کربوهیدرات 8

 

 
 

2 

 .ببرید نام را چاقی انواع 9

 
 
 

1 

 .دهید توضیح و کنید بیان را سالم تغذیه اصول از اصل دو 10

 
 

 

2 

 .بنویسید را مغزی سکته عالئم از مورد چهار 11

 
1 

 کند؟ می پیدا بروز عالئمی چه بدن در وی آی اچ ویروس تعداد شدن زیاد با 12

 

 
 

1 

 .کنید بیان را سرطان از پیشگیری راههای از مورد چهار 13

 

 
 

1 

 :دهید کوتاه پاسخ زیر سواالت به 14

 .بنویسید را ها چربی انواع( الف

 ببرید؟ نام را بدن مصرفی آب میزان در موثر عوامل از مورد دو(  ب

 .بنویسید را غذایی مواد در فساد ایجاد شیمیایی ملعوا( ج

 اند؟ کدام شود، رعایت باید محیط بهداشت در که اصولی از مورد دو( د

 ببرید؟ نام را سرطان غربالگری شایع آزمایش دو( ه

 اند؟ کدام تنفسی دستگاه های بیماری ترین مهم( و

 ست؟ا ارتباط در مزمن های بیماری کدام بروز با عروقی، - قلبی بیماریهای بروز خطر افزایش( ی
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  موفق باشيد 

 


